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Vi presenterar senaste nytt för förpackningsutvecklare:

IC3D Suite v4 - Nyheterna i "allt-i-ett"-verktyget för kreativ förpackningsdesign
med 3D-visualisering.

IC3D Suite@School - Unikt erbjudande till skolor vid utbildning i
förpackningsdesign.

IC3D Suite till sommarpriser - gäller till 30 juni 2016.

Kalender - PDF-relaterade händelser, webinarier,...

Nyhet 1: IC3D Suite v4 - Inspirerande förpackningsdesign med 3D-realtidsvisualisering.

IC3D Suite - ditt nya allround-verktyg för förpackningsdesign med 3D-realtidsvisualisering.
Tar din designidé snabbare från utkast och prototyp till färdig förpackningslösning.

Komplett "allt-i-ett"-lösning för förpackningsdesign, -modellering och -simulering.

Hanterar och visualiserar: kartong, flexo, etiketter, flaskor, POS/POP,
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krympfilm och "shrink-wraps" och förpackningar i virtuella butiksmiljöer.

Med IC3D skapar och visualiserar du förpackningsprototyper snabbare
- förkortar tiden för granskning/korrekturläsning/kommentarer och godkännande.

Snabbkoppling till Adobe Illustrator;
2D-illustrationer avbildas i realtid på 3D-förpackningsmodeller eller som etiketter.

För förpackningsdesigners som söker toppmodernt 3D-alternativ och komplement till andra
verktyg.

Nu erbjuder vi även skolor att använda IC3D Suite i utbildning/forskning inom
förpackningsdesign
till ett unikt förmånligt pris vid 1-årsabonnemang för 25st användare.
Se "IC3D Suite@School" längre ned.

Video (YouTube): Introduktion till IC3D Suite V4 (4:18min):
(Klicka på bilden):

Nyheter i IC3D V4:

Ray Tracing
- glas och vätskor återges 100% realistiskt med avseende på transparens,
  genomskinlighet, färg, brytningsindex , reflektioner och skuggor.

3D Modeller Interiors
- realistisk visualisering av vätskepåfyllning  i virtuella förpackningsobjekt
   och för alla betraktningsvinklar.

Light Map Editor
- återskapar studiobelysning, redigerbara högdagrar och skuggor.

Dynamic Background
- realtidssammanslagning av 2D-fotobilder med 3D-modeller.
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Perpective Control
- matchar 3D-modellperspektiv till 2D-fotobakgrunder.

IC3D Opsis
- integrerad online-/molntjänst för att snabbt och enkelt
  dela och visa 3D-modeller med arbetskollegor och kunder.

Med IC3D ser du snabbt hur din förpackning kommer att se ut
i en virtuell butiksmiljö, med förpackningar placerade i
hyllor- hyllsystem och under olika ljusförhållanden:
(Klicka på bilden):

Förpackningstyper:
IC3D hanterar ett stort antal förpackningstyper:

flaskor

flexomaterial

förvaringskärl

kartonger

påsar

plastbehållare

tuber

burkar

plus många fler

3D-modeller i IC3D:
IC3D levereras med ett rikt urval av vanligt förekommande förpackningsmodeller och -mallar.
Modellbiblioteket kan enkelt utökas genom import av egna modeller.

IC3D Opsis
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Interaktiv, smidig och säker fjärrvisning av 3D-förpackningsmodeller
i webbläsare på dator, surfplatta, och smart mobil.
Alla specialeffekter, miljöer, skuggor, belysning, transparens och bakgrunder,
inklusive holografiska och lentikulära 3D-effekter, bevaras.

(Klicka på bilden): Zooma, rotera/snurra förpackningsobjektet i din favoritwebbläsare:

Exempel på funktionalitet:

Krympfilmsmodellering och "smart shrink"  

Kartongkonstruktion och -design 
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Mallar för påsar med oregelbundna former.

Tryckeffekter

hotfoil och coldfoil

relief och gravering 

holografisk

lentikulär/3D 

opak vit

metallicbläck

plus många fler effekter

Specialeffekter
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fyllning av förpackningar i flexo kan animeras steglöst, från helt hel tom till helt
fylld.

fyllning av förpackningsmodeller för vätskor (ex.vis flaskor);
opacitet och kulör styrs individuellt.

realtidsskuggor; skapar en ännu mer realistiskt renderad modell.

golvreflektioner; ger intryck av att modellerna befinner sig på en blank yta.

Adobe Illustrator 2D-illustrationer appliceras enkelt på 3D-flexoobjekt

Referenser:

Flexo: Bemis Company

Livsmedel/Dagligvaror: Diageo

Kartong: DS Smith Packaging

Flexo: Ghirardelli Chocolates

Utbildning och forskning: Clemson University

Dagligvaror: Sun Branding Solutions (for Unilever)

IC3D Suite@School för innovativ utbildning i förpackningsdesign i klassrumsmiljö
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Unikt och mycket förmånligt erbjudande till skolor:

IC3D Suite i klassrummet, 1 licens för 25 användare.
1-årsabonnemang.
Endast för berättigade utbildningsinstitutioner och
för icke-kommersiella utbildningsändamål.
Får ej användas för uppdragsutbildning mot betalning.
Support via IC3D Online Support.
Pris: Se "IC3D Suite Classroom Edition" under Prisinformation nedan. 

Prisinformation IC3D (exkl. moms) - gäller t.o.m 30 juni 2016:

IC3D Suite - komplett lösning för design och visualisering av alla
typer av förpackningar, inklusive flaskor, burkar och påsar.
IC3D Suite licens för 1 samtidig användare, inklusive Uh-avtal 1 år:
- Köp: 104.990SEK (ordinarie pris 116.988 SEK).

IC3D Carton Edition - för design av enbart kartongförpackningar.
IC3D Carton Edition licens för 1 samtidig användare, inklusive Uh-avtal 1 år:
- Köp: 22.990SEK (ordinarie pris 25.788SEK).

IC3D Suite Classroom Edition - erbjudandet gäller tillsvidare:
IC3D Suite Classroom Edition 1 licens för 25 användare, inklusive Uh-avtal 1år:
- 1-årsabonnemang för 9.990SEK

Mer information om IC3D Suite
Välkommen att kontakta NewFormat för att ladda ned och prova IC3D Suite utan kostnad:
e-post: ic3d@newformat.se, webb: www.ic3d.newformat.se

Övriga sommarerbjudanden - gäller t.o.m 15 juli 2016:

callas pdfToolbox till sommarpriser
Marknadens kraftfullaste allround-verktyg för preflight/validering och
korrigering av PDF-filer för prepress, tryckproduktion,
förpackningsproduktion och digital publicering:
- callas pdfToolbox Desktop
- callas pdfToolbox Server
- Byte/Crossgrade från Enfocus Pitstop Pro till callas pdfToolbox Desktop
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- Byte/Crossgrade från Enfocus Pitstop Server Pro till callas pdfToolbox Server

Kalender - PDF-händelser

13-15 juni: PDF Association - PDF Days Europe 2016, Berlin.
13 juni: Pre-konferensdag - Workshops om PDF-lösningar.
14-15 juni: Utbildnings- och lösningsseminarier (best practices).

12 juli: Webinar: Introduktion till callas pdfToolbox v9 - Anmäl dig här.

13-15 juli: 15th International Conference on Computers Helping People with Special
Needs, Lins, Österike.

13 juli: "The Impact of PDF/UA on Accessible PDF"

5 oktober: GrafKom I/O, Stockholm.
Framtidens interntryckeri.

5-6 oktober: EMPACK 2016 / Packaging Innovations / Luxuary Packaging / Label &
Print.

Nordens största förpackningsevent, fyra unika mässor i en; Kistamässan,
Stockholm.

7 oktober: Utbildningsdag - Förpackningsdesign med IC3D Suite, Stockholm - Anmäl ditt
intresse här.

Praktiskt handhavande av IC3D Suite för förpackningsdesign
med 3D-reatidsvisualisering, modellering, och simulering.

7-8 november: VIP Event for Print & Publishing, Berlin.
Fokusdagar om lösningar som löser PDF-problem:

callas pdfToolbox, callas pdfaPilot, callas pdfChip, callas pdfGoHTML,
axaio MadeToPrint, axaio MadeToTag, FileTrain, IC3D Suite, tFlow, IMP.

7-9 november: GrafKom I/O, Norrköping.

Året runt: PDF Association webb om PDF-standarder.
Följ utvecklingen, läs om nyheterna, dela erfarenheter!

========================================================================
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NewFormat AB - Solution Partner i Norden och Baltikum för Actino Software, axaio software,
axes4,
callas software, Creative Edge Software, Global Vision Inc., LuraTech, Tucanna, Twixl media.

Vi gör information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar för framtiden för så
många som möjligt.

========================================================================

Avsändare:
NewFormat AB
Smörblommegränd 14
SE-165 72 Hässelby, Sweden

Mobil: +46 (0)70 631 53 01
Webb: www.newformat.se

========================================================================

För avanmälan från framtida utskick, vänligen sänd e-post till/klicka på denna länk:
avreg@newformat.se
Din e-postadress tas då omgående bort från vår utsändningslista/framtida utskick.
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